PROTOKÓŁ nr 9/15
z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odbytego w dniu 10 sierpnia 2015 r. w sali nr 11 (ratusz, I piętro),
pod przewodnictwem Pani Bożeny Żurek
Obecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pan Franciszek Dydyna
Pani Honorata Freus
Pan Grzegorz Kucharski
Pan Kazimierz Leś
Pan Wojciech Psuja – zastępca
Pan Piotr Radowski
Pani Bożena Żurek – przewodnicząca

Nieobecni na posiedzeniu członkowie komisji:
1. Pan Robert Duda
2. Pan Marek Mikuś
Lista obecności stanowi zał. nr 1
Ponadto obecni na posiedzeniu:
1. Pan Paweł Okrasa – Burmistrz Wielunia
2. Pani Magdalena Majkowska – Sekretarz Miasta
3. Pani Urszula Perczyńska – lekarz pediatra ZOZ „Vademecum”
4. Pan Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowo – Wychowawczych
w Wieluniu
5. Pani Joanna Skotnicka – Fiuk – Kierownik Biura Obsługi Burmistrza
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Prezentacja porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów nr 6/15, 7/15 i 8/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
4. Spotkanie z lekarzem pediatrą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VADEMECUM”
w sprawie wyjaśnienia zasad zatrudniania pielęgniarek szkolnych i badań wad postawy.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza
Wielunia uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy
z radnym.

7. Zapoznanie się z informacją o programie obchodów 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
8. Przeanalizowanie wyników analizy demograficznej.
9. Sprawy różne, korespondencja.
10. Zamknięcie posiedzenia komisji.
Punkt 1
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
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Przewodnicząca Bożena Żurek dokonała otwarcia posiedzenia witając serdecznie członków
komisji i zaproszonych gości. Następnie stwierdziła prawomocność obrad (na stan 9 członków,
obecnych 7).
Punkt 2
Prezentacja porządku obrad.
Przewodnicząca Bożena Żurek zaproponowała, aby w punkcie 9 komisja zajęła się
zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. Zarządziła głosowanie: kto jest za, kto jest przeciw, a kto wstrzymał się
od głosu?
W głosowaniu udział wzięło 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła
proponowaną zmianę do porządku obrad.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 3
Przyjęcie protokołów nr 6/15, 7/15 i 8/15 z poprzednich posiedzeń komisji.
Uwag do protokołu nr 6/15 nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 głosach „za”) przyjęła protokół nr 6/15.
Uwag do protokołu nr 7/15 nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 glosach „za”) przyjęła protokół nr 7/15.
Uwag do protokołu nr 8/15 nie stwierdzono.
Głosowało 7 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 7 glosach „za”) przyjęła protokół nr 8/15.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 4
Spotkanie z lekarzem pediatrą Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VADEMECUM”
w sprawie wyjaśnienia zasad zatrudniania pielęgniarek szkolnych i badań wad postawy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jakie są zasady zatrudniania pielęgniarek w szkołach
prowadzonych przez gminę i dlaczego tak mało jest dyżurów pełnionych przez pielęgniarki?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że obecnie zatrudniona pielęgniarka nie
jest tą, która była zatrudniona 30 lat temu. Podkreśliła, że w chwili obecnej pielęgniarka ma pod
opieką od 800 do 1100 dzieci. Zaznaczyła, że zajmuje się profilaktyką, czyli badaniami
przesiewowymi, oświatą zdrowotną oraz fluoryzacją. Dodała, że jeżeli pielęgniarka coś wykryje, to
podejmuje współpracuje z dyrektorem szkoły oraz lekarzem. Powiedziała, że w szkołach, w których
nie ma uczniów niepełnosprawnych oraz sportowców inaczej przeliczana jest obecność pielęgniarek.
Poinformowała, że w szkołach do 250 dzieci obowiązkiem pielęgniarki jest być w szkole raz
w tygodniu, nie krócej niż 4 godziny, w szkołach do 399 osób pielęgniarka powinna być 2 razy
w tygodniu, nie krócej niż 4 godziny, a w szkołach do 499 uczniów 3 razy w tygodniu, nie krócej niż
4 godziny.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, jaki jest obowiązek pracy pielęgniarki w szkole powyżej
500 osób?
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Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że wówczas pielęgniarka dyżur będzie
pełniła 4 razy w tygodniu lub będzie przychodziła też inna pielęgniarka. Podkreśliła, że to NFZ
ustala liczbę godzin pielęgniarek w szkołach.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy do zadań pielęgniarki należy również sprawdzanie
czystości głowy?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że tylko w przypadku, jeżeli rodzic
wyrazi zgodę. Zaznaczyła, że sprawdzanie czystości głowy nie jest profilaktyką.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jeżeli rodzice wyrażą zgodę, to pielęgniarka musi czy
może sprawdzić czystość głowy?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że może, ale nie musi.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy nie może zostać zwiększona liczba godzin pielęgniarek
w szkołach?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska zaznaczyła, że nie ma kto za to zapłacić.
Radna Honorata Freus zapytała, czy nie można wykazać się dobrą wolą i przełożyć jedną godzinę
pracy pielęgniarek w przychodni do pracy w szkole?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska zapytał, co znaczy dobra wola? Dodała, że pielęgniarki,
czy higienistki nie pełnią dyżurów w poradni. Dodała, że pielęgniarki są w poradni tylko w okresie
wakacji lub ferii.
Radna Honorata Freus powiedziała, że raz w roku lekarz wraz z pielęgniarką przeprowadzają
badania wad postawy.
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska powiedziała, że są częściej w szkołach, aniżeli raz
w roku. Zaznaczyła, że prywatnie lekarze, czy magistrzy również za niewielką opłatą wykonują
badania w szkołach.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że kiedy ona była dyrektorem szkoły wówczas, doktor
z dobrej woli badał dzieci. Dodała, że kiedyś z dodatkowego funduszu pokrywanego przez szpital
wykonywano badania wśród dzieci.
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska wyjaśniła, że badania bilansowe przeprowadzają
zawsze lekarze rodzinni i polegają m. in. na osłuchaniu, zbadaniu gardła.
Radna Honorata Freus wyraziła niezadowolenie z faktu, że nie jest dokonywana fluoryzacja.
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że nie zależy to od nich.
Poinformowała, że z fluoryzacji korzysta połowa dzieci, a często rodzice nie wyrażają na nią zgody.
Podała przykład wykonywania badań bilansowych w pierwszych klasach gimnazjum, o wynikach
których informowani są rodzice, jednak niewielu z nich robi coś, by usunąć wady postawy u dziecka.
Zaznaczyła, że Vademecum zabrano gabinet rehabilitacyjny.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, co oznacza, że zabrano?
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Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że NFZ uważa, że nie jest już potrzebny
gabinet rehabilitacyjny, nie podpisano umowy. Zaznaczyła, że w tej sytuacji pacjenci muszą czekać
ok. 6 miesięcy zanim dostaną się na rehabilitację do szpitala.
Radny Wojciech Psuja uważał, że gabinet rehabilitacyjny w Vademecum jest potrzeby. Dodał, że
odsyłał wielu swoich sportowców z urazami do tego gabinetu. Zaznaczył, że nie było w nim kolejek.
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska potwierdziła. Dodała, że obsługiwała go bardzo miła
pani magister, która każdego zaopatrzyła.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy pozostał sprzęt?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy mógłby się tam otworzyć prywatny gabinet
rehabilitacji?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska powiedziała, że nie sądzi, aby ktoś chciał go otworzyć.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że komisja na poprzednim posiedzeniu złożyła
propozycję, aby przeprowadzić badania wad postawy dzieci od przedszkoli do gimnazjum.
W związku z tym zapytała, czy jest to zasadne?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że dzieci są badane co najmniej trzy
razy w roku. Dodała, że pielęgniarki, które wykonują badania przesiewowe, wykonują również
badania pod względem wad postawy. Zaznaczyła, że każde dziecko przechodzi badania w każdym
roku. Zapewniła, że badań pod względem wad postawy jest bardzo dużo.
Radny Wojciech Pusja wywnioskował, że problem nie leży po stronie szkół.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że dzieci korzystały z gimnastyki korekcyjnej i były
widoczne efekty. Zapytała, czy któryś dyrektor zaplanował prowadzenie takich zajęć?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że musiałby przeanalizować arkusze
organizacyjne.
Radny Piotr Radowski zapytał, jakie w ocenie pani doktor warto byłoby przeprowadzić badania
wśród chłopców i dziewcząt z terenu gminy?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że badania na chorobę tarczycy.
Zaznaczyła, że bardzo sporo osób ma niedoczynność tarczycy. Podkreśliła, że jest bardzo mało
endokrynologów.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy otrzymują informację ze szkół o potrzebie zwiększenia
liczby godzin pielęgniarek w szkołach? Zwrócił uwagę na szkoły, w których jest duża liczba
sportowców lub osób niepełnosprawnych. Wskazał, że Vademecum podpisuje kontrakt z NFZ na
ilość godzin pracy pielęgniarek w szkołach.
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że tak. Dodała, że jest to w ich interesie.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała doktor, czy uważa, że gmina powinna w jakimś
zakresie wykazywać większe zainteresowanie?
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Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że nie zastanawiała się nad tym.
Radny Piotr Radowski poprosił, aby doktor na spokojnie pomyślała nad tym i złożyła odpowiednie
pismo w urzędzie.
Radny Wojciech Psuja zapytał, co w przypadku, gdy w szkole będzie trzeba udzielić pierwszej
pomocy, a pielęgniarki już nie będzie?
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska odpowiedziała, że pielęgniarka nie jest od udzielania
pierwszej pomocy. Zaznaczyła, że wykonuje ona badania profilaktyczne. Podkreśliła, że udzieli
pierwszej pomocy, jeżeli będzie taka konieczność.
Radny Wojciech Psuja złożył propozycję, aby przeprowadzić szkolenia z pierwszej pomocy dla
grona pedagogicznego.
Lekarz Pediatra Pani Urszula Perczyńska wyraziła wątpliwość, czy nauczyciele będą chcieli się
szkolić.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że uczy udzielania pierwszej pomocy.
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że doktor Perczyńska rozjaśniła sprawę. Powiedziała, że
bardziej przychyliłaby się do przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy raz w roku wśród
nauczycieli. Poprosiła, by dyrektor Dąbrowski na następne posiedzenie przygotował informację,
w ilu szkołach odbywają się zajęcia gimnastyki korekcyjnej i ile to jest godzin tygodniowo.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 5
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Wielunia
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Wieluń (zał. nr 2).
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że od jakiegoś czasu poruszają sprawę przyznania
stypendium dzieciom, które uczęszczają do szkół wieluńskich, a nie są zameldowani na terenie
Gminy Wieluń. Uznał, że powinna zostać wystosowana propozycja z Gminy Wieluń, w stosunku do
gmin ościennych o pomoc finansową w celu przyznania stypendium uczniom, którzy nie są
zameldowani na terenie Gminy Wieluń, ale podejmują naukę w szkołach prowadzonych przez
Gminę Wieluń i wykazują się szczególnymi osiągnięciami.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że niesprawiedliwym jest, że takie dzieci nie mają szansy na
uzyskanie stypendium, choć reprezentują Gminę Wieluń.
Radny Grzegorz Kucharski powiedział, że Gmina Wieluń powinna przekazać pieniądze innej
gminie po to, by można było wypłacić stypendium takiemu uczniowi.
Radny Piotr Radowski powiedział, że rady gmin ościennych powinny podjąć uchwałę w sprawie
ustanowienia takiego stypendium.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zapytała, czy dyrektor szkoły może wystąpić do wójta
danej gminy o przydzielenie stypendium takiemu uczniowi?
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Radny Grzegorz Kucharski uznał, że takiej gminie nie będzie zależało, aby przyznać stypendium.
Przewodnicząca Bożena Żurek uważała, że należy spróbować i zwrócić się z taką prośbą.
Radny Grzegorz Kucharski dodał, że bardzo wiele czyta na ten temat i wywnioskował, że w wielu
gminach taka partycypacja środków występuje. Zaznaczył, że jest wiele biednych gmin, dla których
wypłata stypendium w wysokości 600 zł miesięcznie jest dużym obciążeniem. Zapytał, czy prawo
zezwala, aby Gmina Wieluń zwróciła się do innych gmin o pomoc finansową w celu przyznania
stypendium takim uczniom?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zwróciła uwagę, że gmina przekazuje środki powiatowi,
straży pożarnej, czy komendzie policji w formie uchwały. Zaznaczyła, że w budżecie można
zagwarantować takie środki. Odpowiedziała, że radny uzyska odpowiedź na swoje pytanie. Dodała,
że należy skorzystać z pomysłu dotyczącego tego, aby to dyrektor szkoły za pośrednictwem
burmistrza kierował informację o wynikach takiego ucznia i prosił o przyznanie mu stypendium.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski zwrócił uwagę na § 2 ust. 2 załącznika do ww. projektu
uchwały. Zaznaczył, że zapis jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dodał, że podobny
zapis powinien znajdować się w regulaminach innych gmin i wówczas uczeń, który osiąga znaczące
sukcesy miałby prawo ubiegania się o przyznanie stypendium z tamtejszej gminy.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska zaznaczyła, że można to sprawdzić.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy wniosek o przyznanie takiego stypendium powinien być
złożony do wójta danej gminy?
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy każda gmina musi mieć ustanowiony regulamin
przyznawania stypendium?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że nie.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że gmina ma określoną kwotę w budżecie na taki cel i nie
jest w stanie przyznać stypendium wszystkim wyróżniającym się osobom z powiatu. Zaznaczył, że
od zawsze składanych jest więcej wniosków o przyznanie stypendium, niż przeznaczonych na ten cel
środków. Zwrócił uwagę, że część młodzieży z gminy, mimo znaczących osiągnięć nie otrzymuje
środków.
Radny Grzegorz Kucharski poprosił, aby zweryfikowano, czy istnieje możliwość prawna
zwrócenia się o pomoc finansową do innych gmin.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy stypendium będzie przyznawane na cały rok?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że tak. Dodał, że dzięki temu realizowany
jest cel z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie
Wieluń.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy stypendium otrzymują uczniowie klas trzecich
gimnazjum?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że otrzymują.
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Przewodnicząca Bożena Żurek odnośnie § 4 ust. 1 i 2 zapytała, czy w grach indywidualnych
szkoła może zgłaszać dowolną ilość uczniów?
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy trener ma wyznaczyć takiego zawodnika?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że trener jest kompetentną osobą.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego z drużyny może być wytypowana tylko jedna
osoba, a indywidulanie może być wytypowanych więcej osób?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że zależy to od możliwości finansowych.
Zaznaczył, że ze względów finansowych i ekonomicznych niemożliwe jest, aby stypendium
otrzymała cała drużyna.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy może zostać wyeliminowany z § 4 ust. 3 załącznika do ww.
uchwały?
Radny Wojciech Psuja uznał, że powinien pozostać § 4 ust. 3.
Radny Piotr Radowski również uznał, że powinien pozostać ten zapis.
Radny Kazimierz Leś wycofał swoją propozycję.
Więcej uwag nie stwierdzono.
W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja większością głosów (przy 4 głosach „za” i 2
głosach „wstrzymujących się”) pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia
komisji nr 43/9/15 stanowi zał. nr 3 do protokołu.
Punkt 6
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z
radnym (zał. nr 4).

Radny Piotr Radowski powiedział, że często zwraca się z zapytaniem do osoby, której dotyczy
sprawa, aby przedstawiła swoje stanowisko. Zaznaczył, że taka osoba może wskazać, że zależy jej
na utrzymaniu stosunku pracy i chce jak najdłużej się bronić.
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska powiedziała, że jeżeli jest możliwość to zawsze należy
bronić. Poinformowała, że przy zwolnieniach grupowych nie jest wymagana zgoda. Uważała, że
radni powinni być solidarni.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy do urzędu wpłynęła informacja o ogłoszeniu upadłości?
Sekretarz Miasta Magdalena Majkowska odpowiedziała, że urząd nie posiada jeszcze takiej
informacji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy radny Mikuś chce dalej pracować?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że tak.
Więcej uwag nie stwierdzono.
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W głosowaniu udział wzięło 6 radnych. Komisja jednogłośnie (przy 6 głosach „za”) pozytywnie
zaopiniowała projekt uchwały w ww. sprawie. Opinia komisji nr 44/9/15 stanowi zał. nr 5 do
protokołu.
Punkt 7
Zapoznanie się z informacją o programie obchodów 76. rocznicy wybuchu II wojny światowej (zał.
nr 6).
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy z Opola będzie bieg czy sztafeta?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że jest to sztafeta,
w której udział będzie brało 29 osób. Wyjaśniła, że osoby te nie będą biegły całej trasy.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, ile te osoby mają przebiegnąć?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że 1 km, który
będzie symboliczny. Poinformowała, że dalej będą biegły na zmianę dwójkami dzieci, które tuż
przed Wieluniem zostaną zamienione przez 29 osób, które symbolicznie wbiegną do Wielunia na
godzinę 4:40. Dodała, że bieg odbędzie się z pochodniami, które odpalą ogień na Zniczu Pokoju
i przekażą ogień sztafecie z Ostrzeszowa.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy tymi 29 osobami, będą te które rozpoczęły bieg
z Opola?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, kiedy ma odbyć się drugi bieg?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że 31 sierpnia br.
odbędzie się pierwszy Bieg Pokoju i Pojednania. Powiedziała, że rozpoczną go uczniowie szkół
podstawowych oraz przedszkolaki. Poinformowała, że główny bieg rozpocznie się o godzinie 16:00
z Placu Legionów. Dodała, że na stronie internetowej www.biegpokoju.pl można zapoznać się ze
szczegółami tej imprezy. Podkreśliła, że zapisanych jest 150 osób.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała jak szybko pobiegną?
Radny Wojciech Psuja odpowiedział, że muszą się zmieścić w półtorej godziny.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że tak naprawdę tą
trasę można przejść. Poinformowała, że zaproszenie przyjął Pan Mariusz Wlazły, który będzie
obecny na rozpoczęciu biegu.
Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy mógłby wystartować z Opola?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że zapisze na
listę. Uprzedziła, że pierwszeństwo będą mieli szczególni goście.
Radny Wojciech Psuja zaproponował, aby orkiestra OSP Ruda zagrała w tym dniu.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że OSP Ruda nie
będzie miała czasu.
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Radny Franciszek Dydyna poinformował, że OSP Ruda nie ma orkiestry.
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk powiedziała, że liczy na to, że
OSP Ruda zabezpieczy trasę biegu.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy 29 uczestników biegu zostanie dowiezionych do
Opola?
Kierownik Biura Obsługi Burmistrza Joanna Skotnicka – Fiuk odpowiedziała, że będzie
zapewniony autobus. Dodała, że będą koszulki z charakterystycznym logo. Wyjaśniła, że są dwa
biegi: Bieg Pokoju i Pojednania oraz Bieg Pamięci. Poinformowała, że BOR przekazało informację,
że otrzymali polecenie przygotowania przyjazdu Prezydenta do Wielunia na 1 września.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z informacją.
Punkt 8
Przeanalizowanie wyników analizy demograficznej (zał. nr 7).
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że w niektórych szkołach na wsi jest mniej niż 10
dzieci.
Radny Franciszek Dydyna zwrócił uwagę na większa subwencję na ucznia w szkołach wiejskich
oraz „zabieraniu” uczniów ze szkół na wsi.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy radni mają jakieś propozycje na rozwiązanie tego
problemu?
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że powinien o tym decydować czynnik ekonomiczny.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy jest zrobiona ścieżka rowerowa do Rudy?
Radny Franciszek Dydyna odpowiedział, że tak.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że należy zastanowić się czy chcą utrzymać
dotychczasową sieć szkół, czy spowodować, aby wydatki na oświatę były mniejsze. Uważała, że
gdyby połączono szkoły Sieniec i Masłowice wówczas dzieci byłoby ok. 130.
Radny Piotr Radowski powiedział, że należy poczekać. Dodał, że sieć szkół została zmieniona
w stosunku do pierwotnej. Zaznaczył, że część szkół jest małymi obiektami, do których uczęszcza
mniejsza liczba uczniów. Podkreślił, że dopłaca się do każdej ze szkół. Stwierdził, że gdyby chciano
coś zrobić, to należałoby podjąć rewolucyjne zmiany. Poinformował, że gmina nie jest jedyną, która
dopłaca do oświaty. Uznał, że gdyby wykonano jakieś zmiany, to i tak nie przyniosą one
zamierzonego celu, a wręcz odwrotnie spowodują więcej strat społecznych i niezadowolenia.
Zwrócił uwagę, że mieszkańcy przyzwyczają się do pewnych standardów.
Radna Bożena Żurek zapytała, jaka jest odległość między Sieńcem a Masłowcami?
Radny Franciszek Dydyna odpowiedział, że ok. 12 km.
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Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że ok. 10 km. Zwrócił uwagę, że jest jeszcze
miejscowość Jodłowiec.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy Jodłowiec należy do Bieniądzic?
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że Jodłowiec jest za Sieńcem.
Radny Piotr Radowski zwrócił uwagę, że szkoła w Masłowicach jest po dwóch
termomodernizacjach. Zwrócił uwagę, że należy mieć pomysły co z majątkiem, który by pozostał.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, która szkoła jest większa?
Radny Piotr Radowski uznał, że kubaturowo większa jest szkoła w Sieńcu.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że w SP nr 4 nie ma sali gimnastycznej, jest zmianowość
nauczania, dlatego dzieci z SP nr 4 mogłyby uczęszczać do szkoły w Rudzie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że wówczas powstałaby w tym miejscu szkoła
katolicka i istniałoby ryzyko, że nie byłoby szkoły podstawowej w centrum.
Radny Wojciech Psuja zgodził się z radną Żurek. Powiedział, że dodatkowo straciłaby na tym
szkoła w Gaszynie.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że problemem jest spowodowany tym, że dzieci ze wsi nie
chodzą do swoich szkół, tylko zapisują się do szkoły w mieście. Podkreślił, że szkoły katolickie nie
ponoszą kosztów. Dodał, że gmina remontuje dach na takiej szkole.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy gmina remontuje dach?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że budynek w Kadłubie jest budynkiem
gminnym i z tego względu prowadzona jest termomodernizacja.
Radny Wojciech Psuja zapytał, czy szkoła w Kadłubie zostanie zamknięta?
Radny Piotr Radowski odpowiedział, że jest tam stowarzyszenie, które póki co funkcjonuje.
Wyjaśnił, że do szkoły uczęszczają dzieci z Popowic w związku z przeprowadzoną reorganizacją
sieci szkół w Gminie Pątnów.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że likwidując SP nr 4 ułatwi się powstanie innej szkoły.
Radny Franciszek Dydyna powiedział, że tylko sugeruje. Zaznaczył, że są koszty utrzymania szkół,
a dodatkowym problemem jest uczęszczanie dzieci z obszarów wiejskich do szkół do Wielunia.
Radny Piotr Radowski przypomniał, że w ubiegłym roku były brane pod uwagę pewne
rozwiązania, m. in. działania w kierunku połączenia szkół w zespoły. Uznał, że takie działania nie
opłacają się i nie pozwalają w pełni uzyskać zamierzonego efektu.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że pozorne były dla niej oszczędności jakie
przyniosłyby zmiany w szkołach, które proponował były burmistrz.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że wbrew pozorom byłby to duże
oszczędności.
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Przewodnicząca Bożena Żurek zaznaczyła, że i tak trzeba byłoby utrzymać budynek.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski odpowiedział, że koszty utrzymania budynku tj. kwestia
10% - 15% kosztów funkcjonowania szkoły.
Radny Piotr Radowski uznał, że jeżeli w szkole jest 60 uczniów i przewozi się uczniów do innych
szkół, pozostawiając 25 uczniów, a placówka nadal funkcjonuje to nie ma to logicznego
uzasadnienia.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że kiedyś można pochylić się nad szkołą w Sieńcu
i Masłowicach i zaobserwować jak będzie wyglądał do nich nabór oraz nad zmianą obwodu Rudy.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że należy poczekać na rozwój polityki prorodzinnej. Powiedział,
że wiadomo ile gmina dokłada do oświaty i nie jest w tym zakresie odosobnioną gminą. Stwierdził,
że ani on, jako jeden z członków rady, ani burmistrz nie ma w planach dokonywania zmian sieci
szkół.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się z przedmówcą.
Radny Piotr Radowski zaznaczył, że sztandarowym celem politycznym jest powrót do starego
systemu oświaty, czyli 8 klas podstawowych. Podkreślił, że wówczas może okazać się, że
w szkołach wiejskich zwiększy się liczba uczniów.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 9
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy (zał. nr 8).
Przewodnicząca Bożena Żurek uznała, że jeżeli tereny zostaną scalone i przekazane firmie
„OSKAR” to już nic nie będzie można zrobić. Poinformowała, że szukała informacji nt. firmy
„OSKAR” i nie znalazła żadnego pozytywnego komentarza. Dodała, że firma prowadzi schronisko
w Szczytach, które społeczność chce zamknąć, ponieważ warunki są makabryczne. Wskazała, że
odławiane zwierzęta są dostarczane do fundacji „Zwierzyniec” na ul. 18 Stycznia 131. Powiedziała,
że próbowała znaleźć budynek, jednak nie ma takiego. Zaznaczyła, że w okolicach Szczytów
znaleziono mnóstwo martwych zwierząt, które prawdopodobnie są usypiane i zakopywane.
Zastanawiała się czy gmina powinna oddać hektar ziemi za 100 zł miesięcznie nie wiedząc jak
schronisko będzie wyglądało. Zaznaczyła, że chciała zainteresować tym problemem członków
komisji. Podkreśliła, że firma „OSKAR” jest bezpośrednio powiązana z fundacją.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w tej chwili gmina zajmuje się przygotowaniem
umowy dzierżawy. Zaznaczył, że firma „OSKAR” wybuduje schronisko na warunkach jakie wskaże
gmina, a po drugie musi je prowadzić zgodnie z przepisami, które obowiązują do takich celów.
Zaznaczył, że gmina będzie miała możliwość kontroli w każdym dniu funkcjonowania tego
schroniska. Dodał, że jeżeli działanie firmy będzie niezgodne, wówczas gmina odsunie ją od
wykonywania tego zadania. Dodatkowo firma nie będzie mogła domagać się zwrotu kosztów, jeżeli
będzie winna jakiemuś działaniu.
Przewodnicząca Bożena Żurek podkreśliła, że firma prowadzi schronisko w Szczytach, które
mieszkańcy chcą zamknąć. Zaznaczyła, że firma nie prowadzi żadnej ewidencji psów. Dodała, że
jest to jedna z nielicznych firm, o której nie ma żadnego pozytywnego komentarza w Internecie.
11

Zaznaczyła, że pytała Panią Zarębską jak będzie wyglądało schronisko i dowiedziała się, że kolejna
uchwała będzie dotyczyła wydzierżawienia terenu, a nie wyglądu schroniska.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zaznaczył, że ustalenie wszelkich szczegółów jest kwestią
porozumienia.
Przewodnicząca Bożena Żurek wyraziła zaniepokojenie tym, że zamierza się dać 1 ha ziemi firmie
z negatywnymi komentarzami i z podejrzaną fundacją „Zwierzyniec”. Przestrzegała, aby za dwa lata
nie wrócił problem schroniska.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że w przypadku problemów z firmą zostanie ona
odsunięta i zostanie ogłoszony konkurs.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego teraz nie może zostać ogłoszony konkurs
i wyłoniona wiarygodna firma?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że może zostać ogłoszony konkurs. Zaznaczył,
że wówczas gmina nie zdąży do końca roku zrealizować zadania.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, dlaczego musi to być zrobione do końca roku?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że chodzi o pieniądze. Przypomniał, że gmina
wydaje na ten cel 450 000 zł rocznie.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że byłaby za tym, aby się wstrzymać.
Radny Piotr Radowski powiedział, że pośpiech nie jest wskazany. Uważał, że skoro radna Żurek
ma takie informacje to należy przesunąć to w czasie, by nie popełnić błędu. Dodał, że firma ma
wybudować obiekt według projektu zatwierdzonego przez gminę. Zapytał, czy po wybudowaniu
firma będzie administrować budynkiem i nie będzie ogłoszony żaden konkurs?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że zostanie ogłoszony przetarg na obsługę.
Radny Piotr Radowski zapytał, co w przypadku, gdy wygra go inna firma?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że będzie bardzo dobrze, jeżeli wygra firma, która
zaoferuje niższą cenę. Podkreślił, że chodzi o obniżenie kosztów funkcjonowania schroniska
o połowę.
Przewodnicząca Bożena Żurek podkreśliła, że schronisko powinna wybudować wiarygodna firma.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć uchwałę
o przystąpieniu do przetargu. Poinformował, że firma przedstawiła projekt umowy, który został
przez niego odrzucony. Podkreślił, że jeżeli firma „OSKAR” nie będzie prowadziła schroniska
zgodnie z przepisami, wówczas gmina może ich odsunąć w ciągu jednego dnia. Powiedział, że
w tym czasie schronisko może prowadzić inna firma, których w Wielunie nie brakuje. Zaznaczył, że
jeżeli wolą rady jest, aby został przeprowadzony przetarg to nic nie stoi na przeszkodzie oraz, żeby
radni pamiętali, że nie zdążą z tym zadaniem do początku nowego roku.
Radny Piotr Radowski zapytał o umowę ze schroniskiem w Czartkach?
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Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeżeli na terenie gminy będzie schronisko
wówczas umowa pozwala na 3 miesięczny okres wypowiedzenia.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że może to być zrobione w przyszłym roku.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że tak, tylko że szkoda jest wydawać tyle
pieniędzy. Poprosił, by radni mieli to na uwadze.
Radny Piotr Radowski zapytał, czy firma „OSKAR” będzie brała pożytki od psów, które będzie
miała?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że firma może brać psy z różnego obszaru.
Zaznaczył, ze schronisko nie będzie mogło mieć więcej niż 300 psów.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że wcale nie płaci się niskich opłat za
przetrzymywanie psów.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że jeżeli jest taka wola komisji oraz rady, to
gmina może przystąpić do przetargu. Podkreślił, że firma nie zrobi schroniska bez zgody gminy.
Radny Grzegorz Kucharski zgodził się z burmistrzem. Stwierdził, że jeżeli wszystko to, co mówi
burmistrz będzie zawarte w umowie i w przypadku problemów będzie można z dnia na dzień
pożegnać się z firmą to uważa, że nie należy przeciągać inwestycji w czasie.
Radny Wojciech Psuja powiedział, że nie chciałby, aby gmina do tego dopłacała.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa powiedział, że na temat każdej firmy są pozytywne i negatywne
opinie. Zaznaczył, ze nie chce wnikać w wiarygodność firmy. Nie wierzył w uczciwość w stosunku
do gminy firmy prowadzącej schronisko w Czartkach.
Przewodnicząca Bożena Żurek powiedziała, że powinny być przepisy prawa nakazujące
chipowanie psów wyłapywanych z naszego terenu.
Radny Kazimierz Leś zapytał, czy jest gwarancja, że gmina do końca roku zdąży wykonać zadanie
bez przetargu?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że kwestią jest zawarcie umowy.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Komisja zapoznała się z projektem uchwały i nie zajęła stanowiska w ww. sprawie.
Punkt 10
Sprawy różne. Korespondencja.
Radny Grzegorz Kucharski zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie
Gminy Wieluń na 2015, na zadanie „Zadbajmy o ziemię” w jednej rubryce jest wykazana kwota
29 991 zł, a w drugiej 32 991 zł. Zapytał, czy jest to błąd drukarski, czy wynika to z czegoś innego?
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że zostanie to sprawdzone na sesję.
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Radny Grzegorz Kucharski zapytał, czy w najbliższych latach przewiduje się termomodernizację
budynku przy ul. 18 Stycznia? Zaznaczył, że jest to najstarszy budynek jeżeli chodzi o wieluńską
oświatę.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa odpowiedział, że w kwestii ociepleń budynków gminnych
odbył spotkanie z prezesem Energetyki Cieplnej w Wieluniu w WFOŚiGW, ponieważ ma zostać
wprowadzony program związany z podłączeniem do sieci cieplnej. Dodał, że zostanie przygotowany
zestaw obiektów, które mogłyby być podłączone do sieci ciepłowniczej oraz byłyby objęte
termomodernizacją.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że temat termomodernizacji Gimnazjum nr 1
był poruszany wiele razy. Dodał, że wstępna analiza przeprowadzona przez specjalistów wskazała,
że termomodernizacja tego budynku jest nieopłacalna. Dodał, że wskazywano, aby wykonać
elewację budynku.
Przewodnicząca Bożena Żurek zapytała, czy zostanie rozpoczęty program „Wrota Regionu”?
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski powiedział, że drogą mailową otrzymali informację, że
Urząd Marszałkowski ze względu na problemy proceduralne wstrzymuje realizację tego programu.
Dodał, że urząd po analizie i lepszym przygotowaniu dokumentacji ma zamiar przystąpić do
realizacji, jednak w tym roku nie uzyska na to środków europejskich.
Przewodnicząca Bożena Żurek stwierdziła, że środki, które są zagwarantowane w budżecie na ten
cel w roku bieżącym, nie będą przeznaczane na inne cele.
Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa zwrócił uwagę, że środki w budżecie są zapisane, a nie
zagwarantowane.
Dyrektor ZOPOW Andrzej Dąbrowski ad vocem radnej Żurek odpowiedział, że nie.
Przewodnicząca Bożena Żurek poinformowała, że każdy radny otrzymał pismo od mieszkanki
ul. Sybiraków z prośbą, aby zwrócić się do burmistrza, by jako strona wystąpił o zadanie pytań
firmie Eko Projekt. Dodała, że mieszkańcy mają wątpliwości, że przeprowadzone ekspertyzy są
wiarygodne. Powiedziała, że przekaże pismo burmistrzowi.
Więcej uwag nie stwierdzono.
Punkt 11
Zamknięcie posiedzenia komisji.
Przewodnicząca Bożena Żurek zamknęła posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokół podpisała:
Agnieszka Badera

Przewodnicząca komisji
Bożena Żurek
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